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ВПЛИВ ПРЕПАРАТІВ РЯДУ ПІРЕТРОЇДІВ НА 
ФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН ТА ПАРАМЕТРИ МОР

ФОМЕТРІЇ ГЕПАТОПАНКРЕАСУ КОРОПА

У статті розглянуті питання щодо впливу препаратів на основі дель-
таметрину на пошити фізіологічного стану та гомеостазу прісноводних
риб. Досліджені поведінка та фізіологічний стан однорічок лускатого коропа 
при застосуванні препарату "Деціс''. Вивчена та проаналізована токсична 
дія піретроїдів на архітектоніку і параметри органо-гістометрії гепато- 
панкреасу тропа. -

Актуальність теми. Поширене 
використання агрохімічних засобів з 
надзвичайно високою інсектицид
ною активністю та відсутність відо
мостей про їх вплив на гідробіонтів 
рибогосподарських водойм України, 
трофічні зв’язки, фізіологічний стан 
риб ставить на порядок денний пи
тання про необхідність досліджень 
щодо впливу препаратів на основі 
дельтаметрину на показники фізіо
логічного стану та гомеостазу пріс
новодних риб.

Одним з найбільш поширених 
препаратів, що використовується в 
агропромисловому комплексі
України для боротьби з шкідниками 
зернових, технічних та баштанних 
культур, є кишково-контактний ін
сектицид "Деціс". Цей синтетичний 
препарат належить до світлостійких
піретроїдів.

Дія піретроїдів на організм тва
рин достатньо різноманітна. У спек
трі токсичного впливу "Деціса" сут
тєве місце займають иейротоксичні 
ефекти. Вони в значній мірі зумов
люють наслідки інтоксикації та її 
вплив на функціонування імунної 
системи [7].

Наслідком дії піретроїдів на ор
ганізм тварин є також цитотоксична 
і мембраннотоксична дія [10, 11]. 
Пошкодження клітинних мембран 
та порушення умов транспорту іонів 
може виникати завдяки взаємодії 
піретроїда з фосфоліпідами та поси
ленням швидкості перекисного оки
слення ліпідів мембранних компле
ксів [2, 4]. Факторами, що можуть 
інтенсифікувати перекисне окис- 
нення ліпідів, є збільшення утво
рення неорганічних радикалів, по
силення розпаду перекисів з утво
ренням нових радикалів та пору
шення функціонування антиокси
дантної системи [5]. Особливого 
значення мембраннодеструктивний 
ефект набуває при токсичних ура
женнях печінки. Слід відмітити, що 
хімічні речовини здійснюють не 
тільки безпосередній вплив на орга
нізм риб та інших гідробіонтів, але 
й знижують резистентність організ
му риб, сприяючи виникненню та 
загостренню протікання хвороб.

Наслідком токсичних гепатозів 
може бути часткове інгібування ак
тивності протекторних антиокси
дантних ферментів [8], пригнічення 
процесів окислювального фосфори-
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лювання в мітохондріях [3], що без
посередньо впливає на здатність 
печінки знешкоджувати отруйні 
речовини ендогенного та екзогенно
го походження.

Одним із наслідків дії гаретрої- 
дів на організм можуть бути також 
токсичні пошкодження зябрового 
апарату та пригнічення системи га
зообміну. Первинними проявами 
ураження зябрового апарату є  наб
рякання зябрових пелюсток, набря
кання та часткове пошкодження 
респіраторного епітелію, гіпертро
фія слизових клітин. Подальший 
розвиток патології може призвести 
до набрякання зябер, дистрофії ре
спіраторного епителію, гіпоксії та 
асфіксії. Якщо гостре отруєння зу
мовлює порушення всіх функцій 
організму, то при хронічному отру
єнні риби потрапляють під вплив 
негативних факторів зовнішнього 
середовища, хворіють, знижують 
темпи росту та розвитку, а в окре
мих випадках гинуть.

Враховуючи те, що гепатопанк- 
реас риб виконує ряд функцій, по
в'язаних з кровотворенням, вище
вказані прояви токсичної дії пірет- 
роїдів на організм риб, без сумніву, 
повинні розглядатися в контексті 
впливу цих препаратів на механізми 
кровотворення. Тому метою даної 
роботи було: вивчити вплив "Де- 
цісу" на фізіологічний стан та 
архітектоніку і параметри орга- 
но-гістометрії гегіатопанкреасу 
однорічок лускатого коропа.

Матеріал і методи. Досліджен
ня по вивченню впливу синтетич
них иіретроїдів на загальний стан 
коропа проводили протягом 1997- 
1999 років на базі рибницьких гос
подарств Рівненської області та ла
бораторії Ш'ІОШТОДОГЇЇ і біотехно-

яогїї Інституту епізоотології УААН. 
Вивченню підлягали однорічки лу
скатого коропу (Сіргіпш сагріо).

Для проведення лабораторних 
дослідів були сформовані дослідна 
і контрольна групи риб по 15 ек
земплярів у кожній. Згідно схеми 
досліду, після тижневого адапта
ційного періоду риби дослідної 
групи оброблялися препаратом 
"Деціс". Емпірична назва препара
ту: "ДЕЦІС" 2,5 к.е., діючою речо
виною якого є дельхаметрин, що 
має таку хімічну назву: (8)-альфа- 
ціано-м-фекоксибензил-( 1 Р,,331)-3 - 
(2,2-дибромвініл)-2,2-диметилци- 
клопропан-карбоксйлат. Препарат 
був зареєстрований в СРСР за № 
382211 від 5 травня 1982 р. Випус
кається "Деціс” 2,5 к.е.; "Деціс" 2,5 
ФЛОУ; "Деціс" 0,5% розчин для 
УМО. Виробники препарату - хімі
чні фірми Франції та Німеччини.

Обробка риби проводилась в ла- 
бараторних умовах протягом 24 
годин, при температурі води 15 °С, 
щільністю посадки - 17 екз./м3. 
Концентрація "Децісу" для риб до
слідної групи становила Змг/л.

При проведенні дослідів оціню
вали показники маси, довжини, вго
дованості риби; рухливість, реак
цію на подразники та зовнішній ви
гляд. При здійсненні патологоана- 
томічного розтину нерухомість ри
би забезпечували руйнуванням 
мозку препарувальною голкою, 
крізь верхню частину черепної ко
робки. Після цього рибу фіксували 
та проводили розтин. Черевну по
рожнину риби розтинали скальпе
лем трьома розрізами. Перший роз
різ - паралельно середній лінії від 
анального отвору до основи грудних 
плавців. Другий - дорсально від ос
нови грудних плавців до початку
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спинних м'язів. Третій - від початку 
спинних м'язів до анального отвору, 
відділяти також черевну стінку, що 
давало змогу спостерігати внутріш
ні органи риби.

Далі вивчали зовнішній вигляд 
внутрішніх органів; колір, консис
тенцію, кровонаиовнення, наявність 
крововиливів, новоутворень. Оцінку 
фізіологічного стану риб проводили 
згідно з фізіологічними рекоменда
ціями [9]. При проведенні патапого- 
анатомічного розтину заміряли 
довжину і ширину, "масу та вирахо
вували об'єм, густину та індекс пе
чінки .

Матеріал для проведення гісто
логічних досліджень отримували 
відразу після вилучення печінки. 
Фіксацію матеріалу для гістологіч
них досліджень проводили в 10% 
розчині нейтрального формаліну 
або в 70% розчині етанолу протя
гом 24 годин при кімнатній темпе
ратурі, Фіксований матеріал про
мивали протягом 24 годин проточ
ною водою. З свіжого і промитого 
фіксованого матеріалу' виготовляли 
зрізи за допомогою заморожуючого 
мікротома або заливали в ущільню
ючі середовища.

Для заливки в ущільїждочі сере
довища матеріал зневоднювали в 
спиртах та просвітлювали в спирт- 
ксилолі при температурі - 37 °С. Час 
знаходження тканини в кожному з 
розчинників складав від 4 до 6 го
дин. Після цього матеріал витриму
вали в парафін-ксилолі /насичений 
розчин/ при температурі 37 °С про
тягом б годин. Пізніше тканини по
міщали в три зміни парафіну, по 4 
години кожний, при 56 °С і залива
ли в парафінові блоки. Після закін
чення процедури заливки парафі
новим блокам надавали необхідну

форму і фіксували їх на колодки 
для виготовлення зрізів.

Зрізи виготовляли на санному 
мікротомі МС-2 товщиною 10 мкм. 
Нанесені на предметні скельця зрізи 
депарафінували ксилолом і піддава
ли процедурам, що передбачені гіс
тологічними методиками. Для виго
товлення гістологічних препаратів 
з тканин застосовували фарбування 
гематоксиліном і еозином, гемалау- 
ном Майера, галуновим карміном за 
Май-Грюнвальдом та за Романовсь- 
ким-Гімза [6].

Результати експериментальних 
досліджень обробляли згідно біоме
тричними посібниками [1]. Достові
рність результатів визначали за таб
лицями Стьюдента для малих вибі
рок.

Результати та обговорення. 
При проведенні дослідження було 
встановлено, що риба, посаджена в 
посудину з чистою водою (контро
льна група), вела себе неспокійно; 
метушилася в різні боки, приско
рювала дихальний ритм, широко 
розкривала рот і відставляла в різні 
бохи плавники. Але вже через 3-5 
хвилин вона заспокоювалася. Поді
бне явище спостерігалося при поса
дці риб в розчин токсичної речови
ни (дослідна група), але довготри
вале хвилювання вказувало на ток
сичну дію яду.

Через 1 годину після початку 
досліду для риб дослідної групи 
було характерним підняття проме
нів плавників, потім енергійне по- 
дьоргування плавників, судомне і 
більш поверхневе, але часте дихан
ня. Це свідчило про перші ознаки 
розладу чутливості.

Вже через 6 годин після початку 
досліду риби дослідної групи 
стрімко плавали. Зовнішнє, навіть
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слабке, подразнення викликало у 
ните сильну реакцію, нерідко спо
стерігалося неповне закриття рота і 
легке тремтіння щелеп.

Через і 2 годин для риб дослід
ної групи характерним було повіль
не перевертання на бік або спину. 
При попередньому подразненні 
спостерігалося сильне напруження 
плавників і втрата властивості риби 
до руху; пізніше наступав частковий 
параліч плавників, що призводило 
до перекидання риби на бік. Реакція 
очей була млява, майже відсутня.

Через 24 години після початку 
досліду риби дослідної групи рап
тово перекидалися на бік або спину. 
При цьому дихання в них було ча
стим і глибоким, в'ялі рухи чергува
лася з стрімким плаванням, спосте
рігалися судоми щелеп, хвоста і 
плавників. Трохи пізніше наступила 
повна атаксія риби. Доза 1 мг/я 
"Децісу" через 24 години викликала 
повну атаксію та 100% загибель риб 
в дослідній групі. Риба, яка загинула 
від паралічу, була тьмяного кольо
ру, тулуб часто вигнутий.

При обробці річняків коропа 
"Деціеом" в дозі 1 мг/л протягом 24 
годин була відмічена тенденція до 
збільшення параметрів печінки, а 
саме, якщо маса, об'єм та індекс 
орган).' в контрольній групі станови
ли 2,8±0,7 г; 3,1 ±0,48 см3; 4,б±0,4, 
то в досліді ці показники дорівню
вали відповідно 3,2б±0,49 г; 
3,5±0,46 см3; 4,7±0,1.

При вивченні впливу препара
тів на базі деяьтаметрину на фізіо
логічний стан однорічок коропа 
відмічалося, що в риб, які були об
роблені "Деціеом" в дозі 1 мг/л про
тягом 24 годин суттєвих змін в па
раметрах площі тканин печінки та 
підшлункової залози не відмічалося,

Так, якщо площа тканин печінки у 
складі гепатопанкреасу в риб дослі
дної групи становила 70,71± 1,32%, 
то в контрольній групі вона склада
ла 73,63±2,4%, що вказує лише на 
тенденцію до зменшення площі па
ренхіми печінки.

Значні зміни до збільшення па
раметрів площі венозних синусів у 
порівнянні з загальною площею 
гепатопанкреасу були відмічені у 
риб дослідної групи. Ці зміни були 
достовірні (р>0,999). Відносна пло
ща венозних синусів відповідно 
становила 1О,О6±0,56% для досліду і 
6,28±0,57% для контролю.

Також було відмічено, що 
при обробці річняків коропа "Деці- 
сом!і в дозі 1 мг/л протягом 24 го
дин виникає тенденція до змін па
раметрів гепатоцитів. Діаметр гепа- 
тоцитів у риб дослідної групи в по
рівнянні з контролем достовірно 
зменшувався і становив 13,53±0,29 
мкм в досліді та 16,17±3,61 мкм в 
контролі (Р>0,999). Достовірних 
змін середнього розміру ядер гепа
тоцитів встановлено не було. Якщо 
середній діаметр ядер гепатоцитів в 
контрольній групі складав 7,4±0,18 
мкм, то у риб дослідної групи він 
становив 8,93±1,38 мкм (Р<0,95), 
що вказує на незначне його збіль
шення у досліді.

Таким чином, при обробці 
річняків коропа "Деціеом" у дозі 1 
мг/л протягом 24 годин спостеріга
лися зміни окремих морфологічних 
параметрів печінки

Висновки. 1. Доза 1 мг/л "Деці
су" через 24 години викликала пов
ну атаксію та 100% загибель риб у 
дослідній групі. 2. Згідно з даними 
органометрії при обробці річняків 
коропа "Деціеом" в дозі 1 мг/л про
тягом 24 годин була відмічена тен-
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денція до збільшення маси, об'єму 
та індексу' печінки. 3. За даними 
гістометрії у риб дослідної групи 
було відмічено значне збільшення 
відносної площі венозних синусів у

порівнянні з контролем. 4. Застосу
вання препарату "Деціс" викликало 
достовірне зменшення діаметру ге- 
патоцитів у риб дослідної групи.
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